
                  

 
 

Rio, 21 de fevereiro de 2018. 
Circular 003- Orientações iniciais. 
Prezados Alunos e Responsáveis  

Em nossa reunião trataremos desses assuntos e muiiitos outros...                                                                                    
Para melhorar o convívio um espaço com muitas pessoas e 
diferentes valores, culturas... São criadas REGRAS que devem ser 
respeitadas para o bem estar de nossos alunos, equipe e de seus 
famílias. 

1 – Horário de entrada:                                                                                       
NÃO HÁ TOLERÂNCIA PARA ATRASO CONSECUTIVO. 
7h20min – tolerância 7h30min. (Turno da Manhã) 
13h20min – tolerância 13h30min. (Turno da Tarde) 
Nesse início é provável que haja ajustes no horário, mas sempre 
sinalizamos, através da agenda. 
Funcionamento da Secretaria - Diariamente - 9h/12h e 13 /18h. 
 

2 – Uniforme*:  
Turno da Manhã: Agasalho, Camiseta regata ou pólo na  preta 
padrão do CVG.  Calça comprida jeans básica e sem rasgos. 
 

Turno da Tarde - Agasalho, Camiseta regata ou pólo na  verde 
padrão do CVG. Não é permitido jeans no turno da tarde. 
Bermuda/Short saia/Calça comprida padrão do CVG. 
Vendas: Loja Castelo dos Uniformes no Shopping Barra World 
 

 

3 – Celular:                                                                                                       
Aparelho eletrônico: De acordo com a Lei nº 12.730 de 
11/10/2007, não é permitido celular em sala de aula.  
 

 

4 – Material:  A responsabilidade em adquirir os livros e o material 
é da família. Ainda há alunos sem os livros/materiais e é difícil 
acompanhar o ritmo do CVG, manter a atenção, interesse e obter 
resultados satisfatórios sem o básico / “ferramentas”.            Livro 
Paradidático do 1º Bimestre - Já pode iniciar a leitura. 
 

 

5 – Tarefas diárias: 
Temos tarefas de aula/casa, acesso ao portal, tarefa pontuativa, 
tarefa dirigida (TD), que a família deve acompanhar.  
 

 

6 – Agenda:  É responsabilidade da família verificar todos os dias 
e fazer a leitura de comunicados/circulares, rubricar. Preencha a 
folha de dados pessoais. Para segurança de todos - Não faça 
pagamentos na escola e não envie dinheiro por agenda. 
 

 

7- Avaliações:                                                                                                           

TS:8,0 pts + TP:2,0pts = 10,0pts + PB=10,0pts + S: 6,0pts + MQ: 

2,0 pts + AP: 1,0pt + TD:1,0pts = 10,0pts     : 3      

Legenda: Teste Semanal (TS)  - Prova Bimestral (PB)                                                                                     
Simulado (S) – 1 sábado por bimestre. Média Qualitativa (MQ)                  

Acesso ao Portal (AP) – Realização de exercícios no portal.                                                                           
Tarefa Pontuativa (TP) - Tarefa Dirigida (TD) 

Avaliação na Educação Infantil é realizada a partir de 
observações diárias e apresentada bimestralmente. 

8- Atendimentos.                                                                                         
Realizados pela Equipe Pedagógica, agendados via agenda ou 
por telefone, podendo partir da escola ou da família a solicitação e 
acontecem nas segundas e quintas, no turno de aula do 
estudante.                                                                                      

 

Professores não atendem pais/responsáveis sem a presença da 
Coordenação.                                                                                             
Especialistas que trabalham alunos com necessidades especiais, 
também devem ser agendadas previamente. 

9- Saída do aluno                                                                                      
Não permitimos aluno sair sozinho - sem autorização por escrito 
da família na agenda, saída fora do horário ou por pessoa 
estranha ao convívio e sem indicação escrita da família.                            
Estamos nos ambientando família e CVG e a colaboração mútua, 
especialmente com os novatos. 

10- Período de Acolhimento/Adaptação                                                      
É um período gradativo de estadia no CVG, é importante  respeitar 
esse tempo para gerar empatia, para aproximar família e escola, 
nos conhecermos melhor, dar o tempo o estudante se sentir 
seguro, amado e feliz aqui.  É necessário que a família esteja 
segura e passe confiança, mesmo os antigos, afinal muda a turma, 
o turno, professores, chegam amigos novos e cada momento e 
pessoa são únicos...                                                                                       

11- Atendimento e acompanhamentos especiais                                                   
Acontecem a partir de laudos (parecer documentado) dos 
especialistas com esclarecimentos que nos orientem para o 
cumprimento do nosso objetivo pedagógico e educacional.                       
Sem o laudo a escola não tem como cumprir essa função. 

12- Informativo Mensal – Segue via agenda no início de cada 
mês um resumo com as principais atividades planejadas para a 
família prestigiar e interagir com a escola. 

13 – Lanche: Contamos com uma cantina, mas o aluno pode 
trazer o lanche e se precisar temos geladeira. 
 

14 – Garrafas de água – É necessária para que o aluno se hidrate 
e assim ele poderá beber água durante as aulas, sem que saia da 
sala e que se distraia e perca conteúdos importantes. 
 Venha dividir conosco suas duvidas, traga sugestões. 

15 – Bicicletas e outros – Não nos responsabilizamos por 
bicicletas, motos, skates, celulares, fones... Use identificação. 
Bicicletas e cadeados identificados.   

Provavelmente, a partir de 23/02- 6ª feira o bicicletário será fixado 
na calçada externa, pois vamos interditar a área para     

continuação da obra. 

16 – Aniversário de estudante – Podem ser comemorados no 
CVG, no horário do recreio – Agendamento com a Coordenação.  

O CVG ainda está concluindo uma grande reforma no espaço 
físico para maior conforto dos estudantes  e agradece a 
compreensão de todos, embora não tenha interferido na logística 
pedagógica e sim, no trânsito e acesso já solucionados. 

  A partir de MARÇO/Abril - Informações na secretaria.                                                                                                
Progressão Parcial (DEPENDÊNCIA) – dia: 12/03 – Tarde. 
Reforço Escolar (INTENSIFICAR)- dia: 19/03- Manhã/Tarde.         
Curso PREPARATÓRIO ENEM e outros– dia: 19/03 – Noite.                               
EJA – Educação de Jovens e Adultos. Noite.                                                
Oficina de ROBÓTICA – Contraturno manhã/tarde.                                            

Acesse curta e compartilhe o nosso site e facebook.   

Cordialmente,                                                                                                 
Equipe Pedagógica                                                                                         
e Administrativa CVG 


